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 חיים נבון

 על ערך השוויון מבט יהודיעל כוהנים וישראלים: 

 א. ערך השוויון בעולם הכללי

"לא רק מן ההכרח, אלא גם מן המועיל, שיהיו שולטים  .1

ונשלטים. ויש שהובחנו משעת היוולדם, אלה להיות נשלטים, 

 (.5)אריסטו, פוליטיקה, ספר א, פרק  אלה להיות שליטים" 

"הטבע עשה את בני האדם שווים בסגולות גופם ורוחם. אמנם  .2

היר לפעמים רואים בבירור שפלוני חזק בגופו מאלמוני או ב

מחשבה ממנו; אבל אם נחשב חשבון של הכל ביחד, הרי אין 

  בין אדם לחברו הבדל ניכר כל כך" 

 (.113)תומס הובס, לווייתן, עמ'   

"כל בני האדם נולדים ונשארים בני חורין ושווי זכויות:  .3

ההבדלים החברתיים אינם יכולים להיות מיוסדים אלא על טובת 

 (. 1789דם והאזרח, צרפת )הצהרת זכויות הא הכלל בלבד" 

"אמיתות אלו מקובלות עלינו כמוכחות מאליהן: שכל בני  .4

  האדם נבראים שווים במעלה..." 

 (. 1776)הצהרת העצמאות של ארה"ב,  

  "כל בני אדם נולדו בני חורין ושווים בערכם ובזכויותיהם... .5

כל אדם זכאי לזכויות ולחירויות שנקבעו בהכרזה זו, ללא 

הי מטעמי גזע, צבע, מין, דת, דעה פוליטית או דעה הפליה כלש

בבעיות אחרות, בגלל מוצא לאומי או חברתי, קניין, לידה או 

   מעמד אחר"

)הכרזה לכל באי עולם בדבר זכויות האדם, עצרת האו"ם,   

1948.) 

 ב. בין כוהנים לישראלים

ֶהם ִאיׁש או  " .6 ָת ֲאלֵּ רְּ ָאמַּ ל וְּ ָראֵּ נֵּי ִישְּ ר ֶאל בְּ בֵּ ר דַּ ד  ִלא ִלנְּ  ִאָשה ִכי יַּפְּ

ה' ִזיר לַּ הַּ ֶתה . ֶנֶדר ָנִזיר לְּ ָכר ֹלא ִיׁשְּ ֶמץ ׁשֵּ ח  ֶמץ יִַּין וְּ ָכר יִַּזיר ח  ׁשֵּ ִין וְּ ִמיַּ

ל אכֵּ ִׁשים ֹלא י  ִחים ִויבֵּ ֲעָנִבים לַּ ֶתה וַּ ת ֲעָנִבים ֹלא ִיׁשְּ רַּ ָכל ִמׁשְּ ל . וְּ כ 

ל ֲאֶׁשר יֵָּעֶשה ִמֶגפֶ  רו  ִמכ  י ִנזְּ מֵּ ליְּ אכֵּ ד ָזג ֹלא י  עַּ ִנים וְּ צַּ רְּ חַּ ִין מֵּ יַּ . ן הַּ

ָיִמם ֲאֶׁשר  ֹלאת הַּ ד מְּ אׁשו  עַּ ל ר  ר עַּ ר ֹלא יֲַּעב  עַּ רו  תַּ י ֶנֶדר ִנזְּ מֵּ ָכל יְּ

אׁשו   ר ר  עַּ ע שְּ ל ֶפרַּ דֵּ ֶיה גַּ ׁש ִיהְּ ה' ָקד  ל . יִַּזיר לַּ ה' עַּ ִזירו  לַּ י הַּ מֵּ ָכל יְּ

א ת ֹלא ָיב  אִ . ֶנֶפׁש מֵּ ָאִביו ּולְּ ָּמא ָלֶהם לְּ תו  ֹלא ִיטַּ ַאח  ָאִחיו ּולְּ ּמו  לְּ

אׁשו   ל ר  ָתם ִכי נֵֶּזר ֱאֹלָהיו עַּ מ  ׁש הּוא . בְּ רו  ָקד  י ִנזְּ מֵּ ל יְּ כ 

ה'  ח(.-', בבמדבר ו) "לַּ

י " .7 יֶהם ִכי ֶאת ִאשֵּ ם ֱאֹלהֵּ לּו ׁשֵּ לְּ חַּ ֹלא יְּ יֶהם וְּ אֹלהֵּ יּו לֵּ ִׁשים ִיהְּ ד   ה'קְּ

ֶדׁש ָהיּו ק  ִריִבם וְּ קְּ ם מַּ יֶהם הֵּ תו  ִכי ֶאת ֶלֶחם ... ֶלֶחם ֱאֹלהֵּ ׁשְּ ִקדַּ וְּ

ִריב קְּ  ח(.-כ"א, וויקרא )  "ֱאֹלֶהיָך הּוא מַּ

"אם היה ממזר תלמיד חכם וכוהן גדול עם הארץ, ממזר תלמיד  .8

 מ"ח(.-)הוריות פ"ג מ"ז חכם קודם לכוהן גדול עם הארץ" 

בתורה שהוא ככהן גדול? ת"ל: 'אשר "מנין שאפילו נכרי ועוסק  .9

יעשה אותם האדם וחי בהם'; 'כהנים ולוים וישראלים' לא 

נאמר, אלא 'אדם'; הא למדת שאפילו נכרי ועוסק בתורה, הרי 

 )בבא קמא לח ע"א(.  הוא ככהן גדול"

"מעשה בכהן גדול אחד שיצא מבית המקדש, והוו אזלי כולי  .10

שבקוהו  -ואבטליון  עלמא בתריה. כיוון דחזיונהו לשמעיה

לדידיה ואזלי בתר שמעיה ואבטליון. לסוף אתו שמעיה 

ואבטליון לאיפטורי מיניה דכהן גדול. אמר להן: ייתון בני 

עממין לשלם! אמרו ליה: ייתון בני עממין לשלם דעבדין 

עובדא דאהרן, ולא ייתי בר אהרן לשלם דלא עביד עובדא 

 )יומא עא ע"ב(. דאהרן"

 ן בימינוג. ערך השוויו

 ביקורת יהודית -ד. ערך השוויון בימינו 

"עבודת השם אמיתית אינה זקוקה לכוהני דת, ואם תורת משה  .11

בכל זאת השאירה מקום לכוהנים וללוויים, הרי זה רק מפני 

שבני אדם בתקופה הקדומה ההיא לא היו מסוגלים לתפוס 

לחלוטין, שתיתכן עבודת השם בלי כוהנים. ראיה לדבר, 

נה אינה משתלבת עם כוונותיה האמיתיות של התורה: שהכהו

שבתחילה נועדו הבכורים לעשות את העבודה, ורק מפני 

שחטאו ישראל בעגל, ניטלה העבודה מהבכורים ונמסרה 

 (.83, עמ' אלף בית של יהדות)הלל צייטלין,  ללוויים"

ב לָ " .12 ֶהם רַּ רּו ֲאלֵּ אמְּ י  ן וַּ ל ַאֲהר  עַּ ֶׁשה וְּ ל מ  ִיָקֲהלּו עַּ ָדה וַּ ֶכם ִכי ָכל ָהעֵּ

ל ה' הַּ ל קְּ אּו עַּ נַּשְּ דּועַּ ִתתְּ ָכם ה' ּומַּ תו  ִׁשים ּובְּ ד    "כָֻּלם קְּ

 )במדבר ט"ז, ג(.  
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"קפץ קורח ואמר למשה: טלית שכולה תכלת, מהו שתהא  .13

פטורה מן הציצית? אמר לו: חייבת בציצית. אמר לו קורח: 

וטרות טלית שכולה תכלת אין פוטרת עצמה, ארבע חוטין פ

אותה?! בית מלא ספרים מהו שיהא פטור מן המזוזה? אמר לו: 

חייב במזוזה. אמר לו: כל התורה כולה רע"ה פרשיות אינה 

פוטרת את הבית, פרשה אחת שבמזוזה פוטרת את הבית?!"

 )במדבר רבה י"ח, ג(. 

"אני בריה וחברי בריה, אני מלאכתי בעיר והוא מלאכתו בשדה,  .14

הוא משכים למלאכתו, כשם שהוא אינו אני משכים למלאכתי ו

מתגדר במלאכתי כך אני איני מתגדר במלאכתו. ושמא תאמר: 

אני מרבה והוא ממעיט, שנינו: אחד המרבה ואחד הממעיט, 

 )ברכות יז ע"א(. ובלבד שיכוון לבו לשמים"

"לפיכך נברא אדם יחידי, ללמדך שכל המאבד נפש אחד  .15

עולם מלא; וכל  מישראל מעלה עליו הכתוב כאילו איבד

המקיים נפש אחת מישראל מעלה עליו הכתוב כאילו קיים עולם 

מלא. ומפני שלום הבריות, שלא יאמר אדם לחברו: אבא גדול 

 )סנהדרין פ"ד מ"ה(. מאביך"

 


